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Cum au schimbat romanii Marea Britanie?

 

În calitate de OAMENI DE ȘTIINȚĂ, vom continua să ne dezvoltăm

abilitățile și înțelegerea investigațiilor practice în timp ce învățăm despre lumină
și văz. Vom învăța cum și de ce avem nevoie de lumină pentru a vedea, că
întunericul este absența luminii și cum se formează umbrele atunci când lumina
este blocată.

În calitate de SCRIITORI vom fi: să ne uităm la scrierea de ficțiune

istorică, folosind ca driver text: Roman Tribune. Vom trece apoi la textele de
persuasiune cu accent pe protejarea lumii noastre.

În calitate de CITITORI vom fi: studiind „The Stinky Cheese Man and

Other Stupid Fairytales” de Jon Sczeiska și legături cu munca noastră în curs
despre The Romans folosind o serie de texte non-ficțiune.

Ca MATEMATICIENI vom fi: dezvoltarea cunoștințelor noastre despre

metodele formale scrise de adunare și scădere. Pe lângă aceasta, vom continua
să lucrăm la toate faptele noastre de înmulțire și împărțire până la 10 x 10.

În CALCULAT vom fi: continuarea utilizării internetului în siguranță și

responsabil, învățând în același timp abilitățile de bază de programare și
cercetare.

În calitate de MUZICIENI vom: concentrându-se pe evaluare și

comparare. Grupul nostru Anual se va concentra în principal pe muzica pop a
anilor 1970 și va învăța câteva melodii celebre din această epocă.

În educație fizică vom fi: să continuăm să dezvoltăm abilitățile pe care

le-am cultivat anul acesta pentru a accesa o serie de jocuri de echipă, creând
propriile reguli pentru o serie de provocări fizice.

În RE vom fi: să învățăm despre întemeietorii de credință, cu un accent

deosebit pe fondatorii creștinismului și budismului. Vom afla despre învățăturile
lor și despre relevanța lor în lumea de astăzi.

În DESIGN - TEHNOLOGIE vom fi: folosind o gamă de tehnici de țesut

pe măsură ce proiectăm și facem o geantă durabilă.

În calitate de GEOGRAFI, vom fi: învățăm despre moduri în care putem

trăi mai sustenabil, pe măsură ce continuăm să ne protejăm lumea și să trăim cu
efectele continue ale schimbărilor climatice.

În Jigsaw. vom fi: să învățăm despre Relații, inclusiv despre rolurile și

responsabilitățile familiale, să menținem prietenii, să ne păstrăm în siguranță
online și să devenim un cetățean global bine adaptat.


